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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، أما بعد:

أعزائي المساهمين الكرام :

لقد حققت شركتكم شركة أسمنت القصيم في العام 

بفضل  ثم  أواًل  اهلل  بعون  مميزة  نتائج   2013م   المنصرم 

شركائنا  تجاه  قدمناه  الذي  واإللتزام  الدؤوب  العمل 

وهذه  أنفسنا,  تجاه  ذلك  وقبل  مساهمين,  و  عمالء  من 

النتائج الملفتة التي نستعرضها تحت أنظاركم في هذا 

بالدنا  شهدته  لما  إنعكاس  الحقيقة  في  هي  التقرير, 

عمراني  بتوسع  متمثاًل  تنموية  نهضة  من  اهلل  حفظها 

خالل  اعتمادها  تم  كبيرة  تحتية  بنية  ومشاريع  كبير 

األعوام القليلة الماضية, وإنه لمن المهم التأكيد على أن 

وجود تلك الفرص خلقت حافزًا لتحقيق نتائج جيدة على 

استثماراتكم التي وضعتموها أمانة بين أيدينا وذلك من 

خالل استغاللها بفكر واٍع وقرارات متأنية وُبعد نظر.

القصيم سواء من خالل مجلس  إننا في شركة أسمنت 

بشكل  نعمل  الشركة  في  التنفيذية  اإلدارات  أو  اإلدارة 

الشركة  إستثمارات  توسيع  سبل  عن  البحث  في  مستمر 

مخاطر  عليه  يترتب  ال  بما  السهم  على  العائد  لتعظيم 

تشغيلية ومالية ومن هذا المنطلق أقر مجلس اإلدارة في 

الربع الثالث من 2013م المضي في إنشاء خط اإلنتاج الرابع 

حرصًا منا على تعظيم حقوق المساهمين؛ وهذا الحرص 

بل  القرار,  دراسة  في  البداية  نقطة  عند  نقف  ال  جعلنا 

مستمرة  فيه  والمخاطر  والفرص  للسوق  المراقبة  كانت 

طوال فترة مابعد القرار وعندما لمسنا ظهور مستجدات 

وجه  الجديد  اإلنتاج  خط  مشروع  جدوى  على  تؤثر  قد 

المجلس إدارة الشركة بإعادة تقييم حساسية المشروع 

في ظل تلك المستجدات وسيتم اإلعالن عن ما يستجد 

قبل نهاية النصف األول من العام 2014م أو عند حدوث أي 

تطورات جوهرية. 

إخوتي الفضالء, إن مبادرات التحسين والتطوير لم تقف 

الكبيرة في  القصيم عند استثماراتنا  في شركة أسمنت 

رفع اإلنتاج وتطوير المنتج فقط, بل تشمل كافة جوانب 

التي  والبشري  اإلداري  العمل  منظومة  ومنها  النشاط 

واألرباح  العوائد  لجني  األول  العامل  الحقيقة  في  ها  نعدُّ

لجميع  الربح  فرص  بتعظيم  فيه  نؤمن  إدارٍي  فكٍر  عبر 

ولذا  القصيم,  أسمنت  شركة  بموظفي  بدأ  الشركاء, 

كان العمل مستمرًا  لتطويره عبر دورات تدريبية وخطط 

وبرامج تحفيزية للدفع بنتائج الشركة إلى األمام.

وختاما اسمحوا لي باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي 

أعضاء المجلس والمساهمين الكرام ومنسوبي الشركة 

لخادم  الجزيل  بالشكر  أتقدم  أْن  األفاضل  وعمالئها 

الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

حفظه اهلل, ولصاحب السمو الملكي ولي عهده األمين 

وزير الدفاع األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب 

السمو الملكي النائب الثاني األمير مقرن بن عبدالعزيز آل 

دعم  من  الرشيدة  حكومتنا  تقدمه  ما  كل  على  سعود 

عام,  بشكل  الوطن  هذا  في  الصناعة  لقطاع  وتشجيع 

وقطاع األسمنت بشكل خاص.

الملكي  السمو  لصاحب  الجزيل  بالشكر  م  أتقدَّ كما 

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة 

األمير  الملكي  السمو  صاحب  نائبه  ولسمو  القصيم 

ال  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  مشعل  بن  فيصل  الدكتور 

ودعم  كريمة  رعاية  من  منهم  نجده  ما  على  سعود 

ما  على  المساهمين  اخوتي  لكم  والشكر  متواصل, 

نحظى به من ثقتكم للوصول بشركتكم شركة أسمنت 

القصيم إلى ما تحقق وما سيتحقق بإذن اهلل من إنجازات 

ونجاح مستمر.

م. عبداهلل بن عبداللطيف السيف
رئيس مجلس اإلدارة
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رؤيتـنــا
     أن تتبوأ أسمنت القصيم مكانتها كشركة قائدة ورائدة في منتج 

األسمنت ومواد البناء, ومتميزه بتركيزها على العميل, وجودة إنتاجها 

وأفضل أساليب التشغيل.

قيمـنــا
له  فائدة  أعلى  وتحقيق  العميل  خدمة  على  التركيز  العمـيـــــل: 
تنافسية  بأسعار  الجودة  عالي  أسمنت  توفير  خالل  من 

وتوفير الدعم الفني.

العائد  وتعظيم  المساهمين  حقوق  على  المحافظة  المستثمـر: 
على االستثمار.

الموظـــف:  توفير بيئة عمل آمنة وعالية المهنية تساهم في جذب 
الكفاءات والمحافظة عليها.

والمورد  الشركة  بين  األجل  طويلة  عمل  عالقة  إيجاد  الــمــــــورد: 
مبنية على الثقة و توازن المصالح.

البيئية وتطوير أنظمة عمل  المعايير  الـبـيــئـــــة: العمل ضمن أعلى 
تساهم في استمرار الحفاظ على البيئة.

تطوير  خالل  من  للشركة  االجتماعية  المكانة  إثراء  المجتـمــع: 
الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية  العاملة  القوى 

المجتمع .

رسالتنا
     المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف األسمنت ومواد البناء, 
القيمة  تعظيم  إلى  إضافة  البيئة,  مع  وصداقة  كفاءة  الطرق  بأكثر 

ألصحاب المصلحة.
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     صناعة وإنتاج األسمنت وتسويقه وبيعه بنوعيات ومواصفات مختلفة بما يلبي احتياجات السوق، كما نقوم 
بجميع األعمال ذات العالقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيق هذا الغرض، وتشمل المنتجات التي تقوم 

أسمنت القصيم بإنتاجها مايلي :

1. أسمنت بورتالندي عادي

     وهو أحد منتجات أسمنت القصيم الذي تم إنتاجه مع بداية تشغيل المصنع, 

مستويات  أفضل  تحقيق  في  سباقة  القصيم  أسمنت  شركة  كانت  وقد 

الجودة من بداية اإلنتاج عام 1979م حيث توجت ذلك من خالل حصولها على 

عالمة الجودة التي تصدرها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, 

لتكون بذلك أول شركة أسمنت سعودية تحصل على عالمة الجودة.

2. أسمنت بورتالندي مقاوم

     يتميز هذا المنتج عن بقية األنواع األخرى من األسمنت بتدني نسبة محتوى 

الكبريتات  أيونات  مع  التفاعل  عن  المسئولة   C3A الكالسيوم  ثالثي  ألومينات 

الموجودة في التربة أو المياه والتي تسبب تمدد الخرسانة وحدوث التشققات 

بها.

3. أسمنت التشطيب

     وهو أحد منتجات أسمنت القصيم الذي تم إنتاجه في العام 2003م وذلك 

األنسب  األسمنت  أنه  أثبتت  التي  والتجارب  الدراسات  من  العديد  إجراء  بعد 

– صب األرضيات( وهو  – البالط  – البناء  – اللياسة  واألجود ألعمال )التشطيبات 

.03-ASTM C1157  مطابق للمواصفات األمريكية رقم

4. األسمنت البورتالندي – بالمواصفات األوربية

     أسمنت القصيم هي أول شركة اسمنت محلية تنتج هذا المنتج ويتطابق 

 EN( القياسية األوروبية رقم  المواصفة  النوع من األسمنت مع متطلبات  هذا 

المصنع  جائزة  على  الحاصلة  القصيم  أسمنت  شركة  وتفتخر   ,)1:2000-197

منتجاتها  جميع  بإنتاج  المعتمدة  الجودة  شهادات  على  والحائزة  المثالي 

وتسعى  الجودة,  مستوى  ثباتية  مع  العالمية  القياسية  للمواصفات  طبقًا 

المنتجات  شركة أسمنت القصيم دائًما إلى تفهم احتياجات عمالئها وطرح 

التي تحقق متطلباتهم, وعليه فقد تم توفير هذا المنتج الذي يتصف بالتالي:

-          إنخفاض اإلنبعاث الحراري.

-          إنخفاض محتوى مادة األلكلي.

-          قدرة أعلى للتجانس مع البحص والرمل.

نشاط الشركة التابعة :
شركة الصناعات األسمنتية المحدودة )سيمنتكس(

إلنتاج  )سيمنتكس(  المحدودة  األسمنتية  الصناعات  شركة  تأسيس  تم       

وتجارة  األسمنتية،  والمنتجات  والبالط،  والبلوك،  والبحص،  الجاهزة،  الخرسانة 

الخرسانة  حاليًا  وتبيع  الشركة  وتنتج  المنتجات،  هذه  في  والتجزئة  الجملة 

الجاهزة بكل أنواعها.

في  النهائية  النتائج  على  النشاط  تأثير  تفاصيل  يوضح  بيان  يلي  وفيما  هذا       

2013/12/31م :

االجماليالشركة التابعةاسمنت القصيم المنفردهالبيـــان

584,092,099915,322585,005,146صافي الربح ) الخسارة(

نشاطنا
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مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

مجلس اإلدارة

م. عبداهلل بن عبداللطيف السيف
رئيس مجلس اإلدارة

أ. عبداهلل بن علي العجاجي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

م. عمر بن عبداهلل العمر
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

أ. عبدالعزيز بن سيف السيف
عضو مجلس اإلدارة

م. عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان
عضو مجلس اإلدارة

أ. يوسف بن صالح أبا الخيل
عضو مجلس اإلدارة

أ. ماجـد بن ناصـر العمري
عضو مجلس اإلدارة

د. عبداهلل بن عبدالرحمن البريدي
عضو مجلس اإلدارة

أ. فارس بن إبراهيم الراشد الحميد
عضو مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

أواًل: مجلس اإلدارة

عضويته في الشركات المساهمةاسم العضو
تصنيف العضوية

مستقلغير تنفيذيتنفيذي

المهندس / عبداهلل بن عبد اللطيف السيف

رئيس المجلس

- شركة هرفي للخدمات الغذائية 
- الشركة السعودية للطباعة والتغليف
- الشركة السعودية للمختبرات الخاصة

√

األستاذ/ عبداهلل بن علي العجاجي
)المؤسسة العامة للتقاعد(

نائب الرئيس
√الشركة الوطنية للنقل البحري

الدكتور / عبداهلل بن عبدالرحمن البريدي

)صندوق االستثمارات العامة( 
-√

المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم  السلطان
- بنك الجزيرة 

- الجزيرة تكافل 
- شركة إتحاد اإلخوة

√

األستاذ/ عبدالعزيز بن سيف السيف 

)المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(
√الشركة الوطنية للرعاية الطبية 

األستاذ / يوسف بن صالح أبا الخيل

- شركة الصناعات الوطنية "زجاج"
- شركة اكسا للتأمين التعاوني

- الشركة العربية لألنابيب
- شركة شعاع كبيتال السعودية

√

األستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

- شركة أبناء إبراهيم الراشد الحميد
- شركة دله الصحية القابضة

- شركة الصغير للتجارة والمقاوالت 
- شركة دراية المالية 

√

√-األستاذ / ماجد بن ناصر العمري

المهندس/ عمر بن عبداهلل العمر

عضو المجلس والرئيس التنفيذي للشركة
-√

يتكون مجلس إدارة الشركة المنتخب من تسعة )9( أعضاء، ويبّين الجدول التالي بيانات أعضاء المجلس األساسية :

                                     رقم وتاريخ االجتماع

   اسم العضو

اإلجتماع 
رقم 171
الرياض 

2013/01/07م

اإلجتماع 
رقم 172
الرياض 

2013/03/11م

اإلجتماع 
رقم 173
الرياض 

2013/05/13م

اإلجتماع 
رقم 174
الرياض 

2013/12/01م

اإلجتماع 
رقم 175
الرياض 

2013/12/23م

√√√√√المهندس/عبد اهلل بن عبد اللطيف السيف

√√√√√األستاذ/ عبداهلل بن علي العجاجي

√√√√√الدكتور / عبداهلل بن عبدالرحمن البريدي

√√√√√المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

√√√√√األستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف

√√√√√األستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل

√√√√√األستاذ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

√√×√√األستاذ/ ماجد بن ناصر العمري

√√√√√المهندس/ عمر بن عبداهلل العمر

جدول حضور اجتماعات مجلس االدارة لعام 2013م :

ثانيًا: لجان مجلس اإلدارة
يتفرع من مجلس إدارة الشركة ثالث لجان وهي :

1- اللجنة التنفيذية:

     هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس اإلدارة، تتكون من أربعة )4( أعضاء، يعينهم 

مجلس اإلدارة ويحدد مدةعضويته بحيث ال تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في 

مجلس اإلدارة .

أعضاء اللجنة :

1.  المهندس/ عبد اهلل بن عبد اللطيف السيف )رئيس اللجنة(

2. األستاذ/ عبد العزيز بن سيف السيف

3.  المهندس/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

4.  المهندس/ عمر بن عبداهلل العمر

مهام ومسؤوليات اللجنة:

عقد اجتماعات دورية لدراسة مايستجد من أعمال ومعّوقات واقتراح الحلول   .1

المناسبة لها وعليها أن تعرض على مجلس اإلدارة األمور التي تتطلب صدور 

قرار بها من المجلس.

القيام بزيارات ميدانّية للمصنع كّلما تطلبت مقتضيات العمل.  .2

االقتراحات  للجنة،وتقديم  الواردة  والعروض  والتقارير  الدراسات  مراجعة   .3

والتوصيات إلدارة الشركة ولمجلس اإلدارة لتحسين وتطوير العمل.

4.  توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.

5. القيام بالمهام واالختصاصات التي يرى مجلس اإلدارة تكليف اللجنة بها.

من  المعتمد  الصالحيات  دليل  بموجب  لها  المخّولة  الصالحيات  ممارسة   .6

مجلس اإلدارة.

على الّلجنة أن تعرض على مجلس اإلدارة تقرير نصف سنوي بالمهام التي   .7

أنجزتها والمقترحات التي قّدمتها إلدارة الشركة وما تّم فيها.

                        رقم وتاريخ االجتماع

   اسم العضو

اإلجتماع 
رقم 243

الرياض
02/02

اإلجتماع 
رقم 244
الرياض 

04/08

اإلجتماع 
رقم 245
الرياض 

05/06

اإلجتماع 
رقم 246
الرياض 

06/10

اإلجتماع 
رقم 247

الرياض
06/17

اإلجتماع 
رقم 248

الرياض
07/14

اإلجتماع 
رقم 249
الرياض 

09/25

اإلجتماع 
رقم 250
الرياض 

11/14

اإلجتماع 
رقم 251
الرياض 

12/11

م/ عبد اهلل بن عبد اللطيف السيف 
√√√√√√√√√)رئيس اللجنة(

√√√√××√√√م/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

√√√√√√√√√أ / عبد العزيز بن سيف السيف

√√√√√√√√√م/ عمر بن عبداهلل العمر

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2013م :
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2 . لجنة المراجعة :

     تتكّون لجنة المراجعة من)4( أربعة أعضاء،)3( ثالثة منهم أعضاء في مجلس 

اإلدارة، وواحد من خارجه وهو األستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح، يعينهم مجلس 

في  العضوية  مدة  عن  المدة  هذه  تزيد  ال  بحيث  عضويتهم  مدة  ويحدد  اإلدارة 

مجلس اإلدارة0

أعضاء اللجنة :

1. األستاذ/ عبداهلل بن علي العجاجي ) رئيس اللجنة(0

2. األستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد.

3. األستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح.

4. األستاذ/ ماجد بن ناصر العمري.

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تشمل ما يلي:

من  التحقق  أجل  من  الشركة،  في  الداخلية  المراجعة  إدارة  على  اإلشراف  	•
مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في  	•
شأنه.

التصحيحية  اإلجراءات  تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  المراجعة  تقارير  دراسة  	•
للملحوظات الواردة فيها.

وتحديد  وفصلهم  القانونيين  المحاسبين  بتعيين  اإلدارة  لمجلس  التوصية  	•
أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم.

أعمال  نطاق  خارج  عمل  أي  واعتماد  القانونيين،  المحاسبين  أعمال  متابعة  	•
المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها. 	•

تم  ما  ومتابعة  المالية  القوائم  على  القانوني  المحاسب  مالحظات  دراسة  	•
في شأنها.

اإلدارة  مجلس  على  عرضها  قبل  والسنوية  األولية  المالية  القوائم  دراسة  	•
وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.

اإلدارة  لمجلس  والتوصية  الرأي  وإبداء  المتبعة  المحاسبية  السياسات  دراسة  	•
في شأنها.

                           رقم وتاريخ ومكان االجتماع

   اسم العضو

53
الرياض

2013/02/02م

54
الرياض

 2013/04/28م

55
الرياض

2013/11/05م

56
الرياض

2013/12/01م

األستاذ/ عبداهلل بن علي العجاجي
√√√√) رئيس اللجنة(0

√√√√األستاذ/ فارس بن ابراهيم الراشد الحميد

×√√√األستاذ/ ماجد ناصر العمري

√√√√األستاذ/ سعد بن ابراهيم المشوح

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2013م :

3. لجنة الترشيحات والمكافآت :

     وهي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثالثة أعضاء يعينهم 

مجلس اإلدارة ويحدد مدة عضويتهم بحيث ال تزيد هذه المدة عن مدة العضوية 

في مجلس اإلدارة0

أعضاء اللجنة :

1. المهندس/ عبداهلل بن عبداللطيف السيف )رئيس اللجنة(.

2. الدكتور / عبداهلل بن عبدالرحمن البريدي.

3. األستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت تشمل ما يلي:

للسياسات  وفقًا  المجلس  لعضوية  بالترشيح  اإلدارة  لمجلس  التوصية   .1
والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة 

مخلة بالشرف واألمانة. 

لعضوية  المناسبة  المهارات  من  المطلوبة  لالحتياجات  السنوية  المراجعة   .2
لعضوية  المطلوبة  والمؤهالت  للقدرات  وصف  وإعداد  اإلدارة  مجلس 
العضو  يخصصه  أن  يلزم  الذي  الوقت  تحديد  ذلك  في  بما  اإلدارة،  مجلس 

ألعمال مجلس اإلدارة. 

التي  التغييرات  شأن  في  التوصيات  ورفع  اإلدارة،  مجلس  هيكل  مراجعة   .3
يمكن إجراؤها.

بما  معالجتها  وإقتراح  اإلدارة،  مجلس  في  والقوة  الضعف  جوانب  تحديد   .4
يتفق مع مصلحة الشركة. 

أي  وجود  وعدم  المستقلين  األعضاء  استقاللية  من  سنوي  بشكل  التأكد   .5
تعارض مصالح، إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. 

وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت  لتعويضات  واضحة  سياسات  وضع   .6
التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء. 

ظروف  مع  مناسبتها  ومدى  التعويضات  خطة  بمراجعة  اللجنة  تقوم   .7
من  الثاني  الصف  تهيئة  خطة  مراجعة  وكذلك  العمل  سوق  ومتطلبات 
ترك  حالة  في  الشركة  أمور  تسيير  على  قادرين  ليكونوا  الشركة  موظفي 

أحد كبار التنفيذيين للعمل والموافقة عليها.

تقوم اللجنة باإلطالع على السير الذاتية للموظفين المراد تعيينهم لشغل   .8
وظائف كبار التنفيذيين بالشركة والموافقة على تعيينهم. 

تقوم اللجنة بمراجعة التغييرات في سياسات الموارد البشرية، والمكافآت   .9
السنوية، وتقديم التوصية الالزمة للمجلس من أجل إعتمادها.

                          رقم وتاريخ ومكان اإلجتماع

اسم العضو

اإلجتماع 
رقم 10

الرياض 
2013/02/02م

اإلجتماع 
رقم 11

الرياض 
2013/12/01م

اإلجتماع 
رقم 12
الرياض 

2013/12/22م

المهندس/ عبد اهلل بن عبد اللطيف السيف 
√√√) رئيس اللجنة(

√√√الدكتور / عبداهلل بن عبدالرحمن البريدي

√√√األستاذ/ يوسف  بن صالح أبا الخيل

جدول حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2013م :



التقرير السنوي  2013م 25التقرير السنوي  2013م24

مجلس اإلدارة واللجان التابعة له

ثالثًا: ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

بيان  يلي  وفيما   ، اعتباريون  وأعضاء   ، أنفسهم  يمثلون  طبيعيون  أعضاء  من  القصيم  أسمنت  إدارة  مجلس  يتكون       
بإجمالي ما يملكه رئيس المجلس واألعضاء الطبيعيون وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة :

مالحظاتالوظيفةاسم العضو
العام العامبداية  نهاية 

التغير التغيرصافي  نسبة 
األسهم  األسهم عدد  عدد 

-4%-175,000168,0007,000أسهمهرئيس المجلسم/ عبد اهلل بن عبد اللطيف السيف

1,58%4,884,2834,961,55277,269التقاعدنائب الرئيسأ/ عبداهلل بن علي العجاجي

صندوق عضود / عبداهلل بن عبدالرحمن البريدي
0%21,019,08021,019,0800اإلستثمارات

0%1,0001,0000أسهمهعضوم/ عبد المجيد بن إبراهيم السلطان

     0%17,984,49817,984,4980التأمنياتعضوأ/ عبد العزيز بن سيف السيف

0%120,808120,8080أسهمهعضوأ/ يوسف بن صالح أبا الخيل

0%1,0001,0000أسهمهعضوأ/ فارس بن إبراهيم الراشد الحميد

1500%1,00016,00015,000أسهمهعضوأ/ ماجد بن ناصر العمري

عضو والرئيس م/ عمر بن عبداهلل العمر
0%35,00035,0000أسهمهالتنفيذي

هـام : ال توجد أدوات دين على الشركة او أي من شركاتها التابعة .

1- ملكية أعضاء مجلس اإلدارة :

مالحظاتالوظيفةاسم العضو
العام العامبداية  نهاية 

التغير التغيرصافي  نسبة 
األسهم  األسهم عدد  عدد 

0,00%56,50056,5000أسهمهاعضوزوجة أ/ يوسف بن صالح أبا الخيل

2- ملكية زوجات األعضاء وأوالدهم القصر :

 ، تدفع الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة مصاريف وبدالت حضور جلسات ومكافآت مالية في إطار ما نص عليه النظام 
وفيما يلي بيانًا بإجمالي مدفوعات الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس التنفيذي ومدير 

الشؤون المالية( :

المجلسالبيـــان  أعضاء 
لتنفيذيين ا

المجلس أعضاء 
التنفيذيين   غير 

لمستقلين وا

التنفيذيين  كبار  من  خمسة  مكافآت 
المكافآت  أعلى  تلقوا  ممن 

والتعويضات

3,258,000 - -الرواتب والتعويضات

55,000330,5001,826,594البدالت

المكافآت الدورية والسنوية والخطط 
التحفيزية

200,0001,600,0001,307,085

255,0001,930,5006,391,679المجموع

4- المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :

رابعًا: إقرار مجلس اإلدارة

1.   تّم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة وتّم تنفيذه بفاعلية.  .2

ال يوجد أي شك يذكر يعيق قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  .3

ال توجد أية عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من   .4
هيئة السوق المالية أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

أعدت القوائم المالية للشركة وفقًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة   .5
السعودية للمحاسبين القانونيين .

المحدودة  األسمنتية  الصناعات  شركة  في  القصيم  اسمنت  شركة  تملك   .6
رئيس  ويملك  الوحيدة،  التابعة  الشركة  وهي  رأسمالها،  من   %99 نسبة 
رأسمال  في   %1 السيف  اللطيف  عبد  بن  هلل  المهندس/عبدا  اإلدارة  مجلس 
مجلس  عضو  العمر  عبداهلل  بن  عمر   / المهندس  ويشغل  الشركة,  هذه 
المكلف  العام  والمدير  المديرين  بمجلس  عضوا  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
فارس  االستاذ/   يشغل  كما  تابعة(,  )شركة  األسمنتية  الصناعات  لشركة 
القصيم  إسمنت  شركة  في  اإلدارة  مجلس  عضو  الحميد  الراشد  إبراهيم 
أيضًا عضوية في مجلس إدارة شركة دراية المالية, وتقوم شركة إسمنت 
في  المالية  دراية  شركة  لدى  النقدية  سيولتها  من  جزء  باستثمار  القصيم 

صورة استثمار بغرض االتجار )صندوق دراية للمرابحة(.

بإبالغ  قاموا  ألشخاص  تعود  التصويت  في  أحقية  ذات  أسهم  توجد  ال   .7
الشركة بتلك الحقوق خالل عام 2013م.

اكتتاب تعود ألعضاء مجلس  أو حقوق  أو حقوق خيار  ال توجد أي مصلحة   .8
اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة أو 
أعاله,   )6( الفقرة  في  ورد  ما  سوى  التابعة،  شركتها  أو  للشركة  دين  أدوات 

والفقرة 2 من البند ثالثا.

ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات   .9
السنة  خالل  الشركة  منحتها  أو  أصدرتها  مشابهة  حقوق  أو  اكتتاب  حق 

المنتهية في 2013/12/31م.

ال توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو   .10
الرئيس التنفيذي أو المدير المالي، عدا ما ذكر في الفقرة "6" أعاله.

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى   .11
أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أوحقوق مشابهة أصدرتها أو 

منحتها الشركة.

اليوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة   .12
لالسترداد.

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد   .13
كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض.

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في   .14
األرباح.

ال توجد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي   .15  .15
الشركة، ما عدا برنامج تملك السيارات المعتمد في العام 2013م لموظفي 

الشركة، حيث بلغت القيمة اإلجمالية المنصرفة )3.353.500( ريال سعودي .

ال يوجد على الشركة أي قروض.  .16

الشركة  حسابات  مراجع  تقرير  على  وبناًء  لديه  المتوّفرة  للمعلومات  ووفقًا  القصيم،  اسمنت  إدارة  مجلس  يقر       

ومعطيات السوق الحالية وكذلك المؤشرات المستقبلية بما يلي :

3- ملكية كبار التنفيذين وزوجاتهم وأوالدهم القصر :

ال توجد أي ملكية لكبار التنفيذين وزوجاتهم وأوالدهم القصر فيما عدا ما ذكر أعاله.
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التخطيط
واألداء
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وإنطالقًا  التطوير  عملية  في  االستمرار  بضرورة  منا  إيمانًا       

العمل  خطة  من  المنبثقة  للشركة  الثابتة  االستراتيجية  من 

فقد  2015م  إلى  2011م  لألعوام  االدارة  مجلس  من  المعتمدة 

مضت الشركة في تنفيذ الخطة االستراتيجية وفقًا للخطط 

على  الشركة  أهداف  لتحقيق  وذلك  عام  لكل  المجدولة 

مستثمرينا,  تطلعات  لتلبية  الطويل  والمدى  القصير  المدى 

إلى  يحتاجان  المنافسة  على  والقدرة  التفوق  بأْن  مؤمنين 

الشركة  قامت  ولذا  ومتجدد,  مبدع  استراتيجي  فكر  تطوير 

خالل عام 2013م بالعمل على المحاور التالية: 

االنتاجية  الطاقة  زيادة  على  العمل  االول:  المحور   -

للشركة 

     نظرًا إلستمرار تنامي الطلب في سوق األسمنت السعودي 

لتلبية احتياجات المشاريع الحكومية الضخمة والتي أقرتها 

التحتية واالسكان,  البنية  الدولة فيما يخص مشاريع  ميزانية 

قبل  من  االسمنت  على  الطلب  تنامي  إلى  باالضافة  هذا 

مسبوقة  غير  فرص  خلق  مما  الخاص,  القطاع  مشاريع 

للشركة وشجعنا على تسجيل أرقام تاريخية في زيادة حجم 

االنتاج والمبيعات خالل عام 2013م.

     ولتلبية الطلب المتنامي ووفقًا لما أقرته إستراتيجية الشركة 

حول زيادة قدرتها االنتاجية، وتنفيذًا لقرار مجلس االإدارة حول 

المضي قدمًا بتنفيذ خط اإلنتاج الجديد بطاقة انتاجية قدرها 

5,500طن يوميًا،  فقد قامت الشركة بالتعاقد مع احد بيوت 

الخبرة العالمية لالشراف على عملية وضع المواصفات الفنية 

في  والبدء  الجديد  االنتاج  خط  بمشروع  الخاصة  والشروط 

عملية إستدراج وتقييم العروض من الناحية الفنية والمالية.

أن  إال  اإلنتاجية  الطاقة  رفع  مبررات  عن  ذكر  ما  ورغم       

الشركة تواجه تحديات في امداد الزيت الخام الالزم لتشغيل 

ارامكو  شركة  اعتذرت  حيث  إضافته،  المخطط  الرابع  الخط 

ومازالت  الخام،  بالزيت  الرابع  الخط  إمداد  عن  السعودية 

االختصاص  ذات  الرسميه  الجهات  مع  طلبها  تتابع  الشركة 

بهدف الحصول على الموافقة إلمداد الشركة بالوقود.

يوم  إجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  الطالع  ونظرا       

مستجدات  على  2013/12/23م  الموافق  1435/02/20هـ  اإلثنين 

قد تؤثر على جدوى مشروع خط اإلنتاج الجديد وبناًء على ما 

دار من نقاش, فقد وجه المجلس إدارة الشركة بإعادة تقييم 

حساسية المشروع في ظل تلك المستجدات وسيتم اإلعالن 

عن ما يستجد قبل نهاية النصف األول من العام 2014م أو عند 

حدوث أي تطورات جوهرية. 

- المحور الثاني: مبادرات التحسين الداخلية

     قامت الشركة خالل العام 2013م بالعديد من المبادارات 

الناحية  الداخلية لتحسين كفاءة األداء سواء من  والمشاريع 

الفنية او من الناحية االدارية من حيث إستخدام طرق علمية 

لرفع  والطاقة  الوقود  استهالك  وخفض  لترشيد  مبتكرة 

أداء الشركة المالي و للحفاظ على البيئة وإظهار دور شركة 

أسمنت القصيم المتميز نحو البئية والمجتمع.

الداخلي  التنظيمي  الهيكل  بتطوير  الشركة  قامت  كما       

المتاحة حاليا سواء  الموارد  القصوى من  لتحقيق االستفادة 

توظف  مالية  موارد  أو  متميزة  وكفاءات  بشرية  كموارد 

بالطريقة المثلى لتحقيق أفضل عائد لمستثمرينا.

     ال تسعى مبادرات تحسين األعمال فقط إلى تعزيز وتحسين 

تحديات  لمواجهة  تسعى  أيضا  ولكن  الحالية،  األعمال  أداء 

خفض  سبل  دراسة  خالل  من  التكاليف  كتخفيض  أكبر 

استهالك الوقود والطاقة الكهربائية لكل طن منتج وخفض 

الموارد  من  االستفادة  تحسين  وكذلك  الصيانة  مصاريف 

في  مستمرة  الشركة  فإن  عام  وبشكل  والمادية،  البشرية 

إلى  اضافة  األداء  وتحسين  التكاليف  لتوفير  خططها  تنفيذ 

تقديم خدمة أفضل للمجتمع وتعظيم عائد المساهمين 

والتي بدورها سوف تزيد من ثقة جميع أصحاب المصالح في 

الشركة.

المنتج، كما أن       وتتوقع الشركة استمرار نمو الطلب على 

اإلنتاجية سيؤدي  العمليات  استمرار مبادرات تحسين فاعلية 

إلى تعظيم العائد على حقوق المالك باذن اهلل.

اواًل: اإلستراتيجية وخطة العمل
إنتاج الكلنكر:

إرتفع إنتاج الشركة من الكلنكر للعام 2013م إلى )3,647,889( طنًا، مقارنة بما تم إنتاجه في عام2012م  )3,558,954( 
طن، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها )2,50%(، وذلك بسبب المبادرات بإداخال بعض التحسينات على أعمال التشغيل والصيانة، 

والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج الكلنكر للعام 2013م مقارنة بالخمس سنوات التى قبلها.

ثانيًا: اإلنتاج

التغير2012م2013مبيان

2,50%3,647,8893,558,954انتاج الكلينكر
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إنتاج األسمنت :
اإلنتاج   ) 0,09%( مقارنة بعام 2012م حيث كان  ارتفاع قدرها  إلى )4,181,870( طنًا بنسبة  إنتاج األسمنت للعام 2013م  إرتفع 

)4,178,240(, والرسم البياني التالي يوضح حجم إنتاج األسمنت خالل السنوات الماضية:
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     باستعراض القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31م، والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من 

قبل السادة ديلويت آند توش بكر ابو الخير وشركاهم محاسبون قانونيون، يتضح ما يلي:

ثالثًا: األداء المالي

2013م البيـــان
موحده

2012م 
موحده

2011م 
موحده

2010م 
موحده

2009م 
موحده

1,098,1081,002,446900,343741,590881,976موجودات متداولة

169,175155,990145,658148,129252,820مطلوبات متداولة

928,933846,456754,685593,461629,156رأس المال العامل )2-1(

42,98650,93253,01958,826114,881األصول األخرى طويلة األجل

1,052,1771,103,6651,170,1811,222,5891,247,490األصول الثابتة

2,193,2712,157,0432,123,5432,023,0052,244,347إجمالي الموجودات )5+4+1(

169,175155,990145,658148,129252,820المطلوبات المتداولة

144,500----قروض طويلة األجل

28,25826,12922,21520,27018,920المطلوبات األخرى

197,433182,119167,873168,399416,240إجمالي المطلوبات )9+8+7(

900,000900,000900,000900,000900,000رأس المال المدفوع

1,097,1441,076,2391,056,956955,856929,196االحتياطيات واألرباح المدورة

1,997,1441,976,2391,956,9561,855,8561,829,196حقوق المساهمين )12+11(

حقوق الحصة غير المسيطرة
)1,089()1,250()1,286()1,315()1,306()حصة الشريك في صافى الخسارة(

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
)14-13+10(2,193,2712,157,0432,123,5432,023,0052,244,347

1. األصول والخصوم  )ألف ريال(  خالل الخمسة أعوام األخيرة :

2013م البيـــان
موحده

2012م 
موحده

2011م 
موحده

2010م 
موحده

2009م 
موحده

1,050,6091,047,9141,034,779968,426986,557المبيعات

406,582433,986425,531411,666417,324تكلفة المبيعات

644,027613,928609,248556,760569,233مجمل ربح النشاط )2-1(

مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف بيع 
37,75434,18537,49138,15134,480وتوزيع

14,38713,13910,0444,26489,073اإليرادات األخرى – بالصافي

35,64631,94628,93722,47522,232الزكاة

585,014560,936552,864500,398601,594صافي الربح قبل حقوق األقلية )6-5+4-3(

حقوق الحصة غير المسيطرة
) حصة الشريك في صافى خسارة 

الشركة التابعة(
)9(2936162410

)8+7( السنة  ربح  585,005560,965552,900500,560602,004صافي 

2. قائمة الدخل )ألف ريال( خالل الخمسة أعوام األخيرة :

صافي الربح بعد الزكاة
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التغيرالتغيرات )+( أو )-(2012م2013مالبيان نسبة 

0,26%1,050,6091,047,9142,695المبيعات

)6,31(%)27,404(406,582433,986تكلفة المبيعات

4,90%644,027613,92830,099إجمالي الربح من التشغيل

10,44 %37,75434,1853,569مصروفات األعمال الرئيسية

4,58%606,273579,74326,530الربح من العمليات الرئيسية

9,50%14,38713,1391,248اإليرادات/)المصروفات( األخرى

11,58%35,64631,9463,700يخصم : الزكاة

4,29%585,014560,93624,078صافي الربح )لخسارة( بعد الزكاة

حقوق الحصة غير المسيطرة

في صافي خسارة الشركة التابعة
)9(29)38(% )131,03(

السنة ربح  4,29%585,005560,96524,040صافي 

3. النتائج التشغيلية الموحدة )ألف ريال( للعام 2013م مقارنة مع العام 2012م:

النتائج  في  الجوهرية  الفروقات  وباستعراض 

التشغيلية عن السنة السابقة يّتضح ما يلي:

التابعة  وشركتها  القصيم  اسمنت  شركة  حققت       

2013م  المالي  العام  في  ريال  مليون   1,050 قدرها  مبيعات 

منذ  الشركة  تاريخ  في  مبيعات  أعلى  بذلك  محققة 

األسواق  في  المبيعات  هذه  تحققت  وقد  تأسيسها، 

2013م  المالي  العام  الشركة  أنهت  وقد  المحلّية، 

بانخفاض في تكلفة المبيعات بلغت نسبته 6,31% مقارنة 

الشرعية  الزكاة  بعد  الربح  صافي  ارتفع  و  2012م،  بالعام 

للعام 2013م إلى )585( مليون ريال، مقارنة بـ)561( مليون 

  % 4,29 قدرها  ارتفاع  نسبة  مسجلة  2012م  للعام  ريال 

اداء  تحسن  وكذا  المبيعات  وقيمة  كمية  زيادة  بسبب 

الشركة التابعة أما األرباح التشغيلية من العمليات للعام 

2013م فقد سجلت مبلغ وقدره )606( مليون ريال مقارنة 

بمبلغ )580( مليون ريال للعام 2012م، محققة نسبة ارتفاع 

لربحية  النهائية  المحصلة  تصبح  وبهذا   ،  %4,58 قدرها 

ريال   )6,23( بـ  مقارنة  ريال   )6,50( 2013م  عام  في  السهم 

لعام 2012م، بنسبة ارتفاع بلغت %4,29 .

كمية المبيعات: 

ارتفع حجم تسليمات الشركة )المبيعات( في لعام2013م 

إرتفاع طفيف مقارنة بالعام 2012م، حيث بلغت الكميات 

المسلمة من األسمنت للعام 2013م، )4,171,910( طنًا بنسبة 

البياني  والرسم  2012م،  بالعام  مقارنة   %0,15 قدرها  إرتفاع 

المحلية  والمبيعات  الفعلي  اإلنتاج  حجم  يوضح  التالي 

الفعلية خالل العام 2013م، مقارنًا باألعوام السابقة :

2009م2010م2011م 2012م 2013م بيان

4,171,9104,165,6284,248,9294.224.6924,265,269مبيعات االسمنت

مبيعات األسمنت بالطن
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أي  تصدر  لم  الشركة  فإن  التصدير  يخص  وفيما 
التصدير  حظر  قرار  صدور  منذ  إنتاجها  من  كميات 

منتصف  في  والصناعة  التجارة  وزارة  أصدرته  الذي 
العام 2008م.

رسوم المحاجر:  -

بتاريخ  م/47  رقم  الكريم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  التعديني  االستثمار  لنظام  الشركة  تخضع       

1425/8/20هـ، حيث يتم تكوين مخصص سنوي يدفع في السنة الاّلحقة.

- الزكاة :

مبلغ  تسجيل  يتّم  حيث  السعودية  العربية  المملكة  في  والدخل  الزكاة  مصلحة  ألنظمة  الشركة  تخضع       

على  وحصلت  2012م  لعام  المستحقة  الزكاة  بسداد  الشركة  قامت  وقد  االستحقاق،  ألساس  وفقًا  الزكاة 

بأن الشركة قد تمكنت من الحصول على الشهادات  النهائي، علمًا  الربط  شهادة مقّيدة لحين الحصول على 

النهائية حتى عام 2007م.

- التأمينات االجتماعية :

ألساس  وفقًا  االجتماعية  التأمينات  اشتراكات  تسجيل  ويتم  االجتماعية  التأمينات  لنظام  الشركة  تخضع       

االستحقاق، حيث يتم سدادها شهريًا على أساس المستحق من الشهر السابق.

4. المدفوعات النظامية المستحقة:

     والجدول التالي يبّين مبالغ المدفوعات النظامية المستحقة كما في نهاية عام 2013م مقارنة مع الرصيد المستحق 

بنهاية العام السابق 2012م:

2012م2013مالبيـــان

24,251,06922,941,065رسوم تعدين

35,646,38831,946,244الزكاة 

425,636389,848المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

60,323,09355,277,157إجمالي المدفوعات النظامية المستحقة
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فيما يتعلق بالسالمه والصحه المهنيه فإنَّ الشركه 
وذلك  لمنسوبيها   آمنه   بيئه  توفير  على  تعمل 
الشخصية  الوقاية  معدات  كافة  توفير  خالل  من 
توعية  على  تعمل  انها  كما  عالميًا  المستخدمة 
العاملين باجراءات السالمة عند تنفيذ اي عمل, وقد 
يجب  بما  خاصة   وتعليمات  إجراءات  الشركة  أعدت 
وذلك  عمل  بأي  القيام  عند  احتياطات  من  اتباعه 
بفضل متابعة الشركة ألفضل التجارب العالمية في 

هذا المضمار.

ويوجد في الشركة قسم خاص بالسالمة والصحة 
الالزم  التدريب  عليه  القائمون  تلقى  المهنية، 
لتاهيلهم لمعالجة أي حالة طارئة تتطلب تدخلهم,  
السالمة  إجراءات  لمتابعة  تأهيلهم  وكذلك 
ابتعاثهم  يتم  كما  الشركة،  في  بها  المعمول 
باستمرار إلى ورش العمل والدورات المتخصصة في 
ليواكبو  خارجها,  او  المملكة  داخل  سواء  السالمة 
أحدث التطبيقات المتبعة في مجال البيئة والصحه 

والسالمة.

القصيم  أسمنت  فإنَّ  بالبيئه  يتعلق  فيما  أما 
أهدافها  أهم  أحد  البيئة  على  المحافظة  تعتبر 
تجاه  منها  إلتزامًا  االمد  طويلة  اإلستراتيجيه  

منسوبيها وتجاه المجتمع.

حيث دأبت الشركه على تطبيق أحدث نظم ووسائل 
البيئه  على  بالمحافظه  المتعلقة   العالمية  التقنية 
إلى  اإلنتاج  خطوط  من  الغبار  انبعاث  مقدار  وتقليل 

أقل من الحد األدنى المسموح به.

الشركة  تقوم  االجراءات   هذه  نجاح  من  وللتأكد 
بصفة دورية بقياس معدالت انبعاث الغبار والغازات 
نتائج  وُتبين  بالمصنع,  المختلفه  اإلنتاج  مراحل  من 
هذه القياسات وبكل فخر بأنَّ اإلنبعاثات الناتجه من 
المصنع أدنى من حدود اإلنبعاث المسموح به محليًا 

وعالميًا.

العالق  الغبار  نسب  بقياس  الشركة  تقوم  كذلك 
الحراره  ودرجة  الرياح  وإتجاهات  وسرعة  بالهواء 
الرصد  الساعة عن طريق أحدث محطات  على مدار 

المناخي التي تم تثبيتها بمحيط المصنع الخارجي.

محلية  أسمنت  شركة  أول  كانت  القصيم  أسمنت 

تحصل على شهادة االيزو 14001 للبيئة وذلك في عام 
رقابة مستمرة  آليه  الذي يعكس وجود  األمر  2009م 
دوري  بشكل  الشركة  وتقوم  البيئي  األداء  على 
البيئية من جهة استشارية  بالتدقيق على اإلجراءات 

خارجية مستقلة.

ُتجسد  والتي  الشركة  بها  قامت  التي  األعمال  ومن 
رؤيتها البيئية طويلة األمد:

كيسية  بات  مرسِّ إلى  الغبار  مرسبات  جميع  تغيير  	•
انبعاث  من  للحد  التقنية   إليه  توصلت  ما  آخر  وهي 
وأقل  ُدنيا  حدود  التقنيه  هذه  توفر  حيث  الغبار  
مما هو مسموح به حيث, أن االنبعاثات لم تعد ُترى 

دة بسسب انخفاضها الكبير. بالعين المجرَّ

الخام  المواد  جميع  بتغطية   الشركة  قامت  	•
بهدف  الداخليه  والمساحات  المواد  نقل  وخطوط 
الحد من انبعاث الغبار السطحي, وتم أيضًا اعتماد 
معظم  وتغطية  الداخليه,  الطرق  تعبيد  مشروع 
الممرات والمناطق المكشوفة من مساحة المصنع 

برصفها باألنترلوك والكربستون. 

للصرف  محطه  بانشاء  مؤخرًا  الشركه  قامت  	•
التقنية  إليه  توصلت  ما  آخر  لمواكبة  الصحي  
طور  في  االن  المحطة  أن  حيث  المجال،  هذا  في 

التشغيل التجريبي.

التجميل  وبهدف  البصري  التلوث  إزالة  مجال  وفي  	•
وتحسين المنظر العام للبيئة، قامت الشركه بتنفيذ 
إضاءة  مثل  المصنع  داخل  مدنية  مشروعات  عدة 
بمادة  وتغطيتها  اإلنتاج  وخطوط  منشأت  جميع 
عشرات  بزراعة  الخضراء  الرقعه  وزيادة  الكالدنق, 
هذا  على  مستمرة  والشركة  االشجار,  من  االالف 
استثمرت  االجراءات  تلك  أنَّ  القول  عن  وغني  النحو 
الشركة بها مبالغ طائلة، ولها من ذلك رؤية واحدة 
متطلبات  ُتلبي  مستدامة  عمل  بيئة  خلق  وهي 
التشغيل واإلنتاج الحالية وفي نفس الوقت تحافظ 

على حقوق اإلستخدام لألجيال القادمة.

رابعًا: البيئة والصحة والسالمة
التخطيط واألداء
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إنَّ شركة أسمنت القصيم حينما قدر اهلل لها تواجدا في هذه البقعة الطيبة من أرض وطننا المعطاء, قررت أال يكون 

وجودها وجودا عبر استثمارات مالية للتربح فقط, بل أسست سياسة للمسؤولية اإلجتماعية منطلقة من قيم أخالقية 

الرياالت في  راسخة, وايمان عميق بدورنا في تنمية األرض وبناء اإلنسان عبر حزمة برامج صرفت عليها الشركة ماليين 

مجاالت عدة من أهمها:

خامسًا: المسؤولية االجتماعية

"الشكر والتقدير لشركة أسمنت القصيم التي تتبارى دائمًا في الخدمة االجتماعية وتقديم العون والمساعدة 

من منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن ,, فقد أوجدت لها منهجًا اجتماعيًا واضحًا ومهمًا"
من كلمة لسمو األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم

" أبعث لكم وافر الشكر والعرفان لما تفضلتم به من تفاعل كريم وإسهام مقدر في المشروعات الخيرية 

داعيًا اهلل العلي القدير أْن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم"
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز

في مجال الصحة العامة:

     استثمرت الشركة خالل السنتين الماضيتين مبلغ قارب األربعة ماليين ريال, 

قائم  شاهد  القصيم  منطقة  ألمانة  التابع  الغذاء  سالمة  مختبر  ومشروع 

بتبني  القصيم  أمانة منطقة  الشركة وبالشراكة مع  على ذلك, حيث قامت 

تأسيس هذا المشروع الضخم من منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمع.

في البرامج الوطنية:

المعارض  بتبني  الوطن  هذا  تجاه  بواجبها  تسهم  القصيم  أسمنت  كانت       

الوطنية واألجنحة التراثية والتثقيفية والشركة في كل سنة عضو ثابت ودائم 

في مثل هذه البرامج مثل جناح منطقة القصيم في المهرجان الوطني للتراث 

والثقافة  )الجنادرية(.

المجال البيئي:

التلوث مبلغ تجاوز الستة ماليين ريال       حيث استثمرت الشركة في محاربة 

عبر مشاريع نوعية ليس لها أي نتائج ربحية على المنتج, وهذا مثبت بشهادات 

ومعايير عالمية, كما استثمرت الشركة قبل ذلك عشرات الماليين في مجال 

اإلصحاح البيئي.

في برامج التنمية وخدمة الوعي المجتمعي والشبابي:

     استثمرت الشركة أرقاما قاربت المليونين ريال وكان آخرها على سبيل المثال وليس الحصر رعاية الشركة لملتقى 

شباب بريدة كراٍع رسمي للمناسبة بمبلغ ثالثمائة ألف ريال سعودي.

في برامج خدمات اإلعاقة والرعاية اإلجتماعية:

      قدمت الشركة مبلغ قارب المليون ريال ُصرفت في مشاريع أوقاف خيرية سيكون لها بإذن اهلل عوائد مالية مستقرة 

ودائمة, والهدف من ذلك هو توظيف الفكر االستثماري في برامج المسؤولية االجتماعية مما سيكون له بالغ األثر في 

ديمومتها وتطويرها.

     وأخيرا لم يكن االستثمار في المسوؤلية االجتماعية قائم على المبالغ الكبيرة التي تقدمها الشركة كاستثمارات 

مباشرة فقط، بل بلغت نسب سعودة الوظائف 46% لشباب سعودي تقدم أسمنت القصيم لهم ولعائالتهم البرامج 

التدربية والتأمين الصحي المتقدم.

المسؤولية االجتماعية أحد اولوياتنا
والعمل االجتماعي ليس ترفا ..

بل هو استثمار حقيقي

التخطيط واألداء
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التخطيط واألداء

1. بيئة وسياسة العمل:
     إن اإلهتمام برأس المال البشري هو أحد العناصر األساسية في تطور المنظمات ورفع كفاءتها وحسن 
أدائها وهذا ما إنتهجته شركة أسمنت القصيم بوضع خطط التطوير الالزمة لرفع كفاءة موظفيها وصقل 
بالبدء   2013 الشركة في عام  تدريب محترفة، وقد قامت  مهاراتهم من خالل خطط عمل فعالة ومناهج 
بتطوير  بداية  البشرية  بالموارد  المجاالت  جميع  سيشمل  والذي  بالشركة  البشرية  الموارد  تطوير  بمشروع 
الهياكل التنظيمية لإلدارات ووضع األهداف اإلستراتيجية، كما قامت بإطالق بعض البرامج اآللية التي سهلت 

على الموظف متابعة طلب الخدمة من الموارد البشرية ومنها:

سادسًا: الموارد البشرية

وسيشمل  البشرية  الموارد  تطوير  مشروع  من  األولى  المرحلة  في  لبدء 
ووضع  الوظيفي  الوصف  وتحديث  المحترفة  التنظيمية  الهياكل  تفعيل 
برامج للمزايا والتعويضات التي ستزيد من رفع الرضا الوظيفي الموظفين. 

إعداد الدفعة الثالثة من برنامج التتابع الوظيفي )إعداد القادة( والذي يهدف 
والحساسة  واإلشرافية  القيادية  للوظائف  المناسبين  البدالء  إيجاد  إلى 
بالشركة, ووضع الخطط التطويرية لتأهيلهم وتدريبهم بما يكفل إستمرار 
والحفاظ  للموظفين  والتدريبية  التطويرية  الفرص  وإعطاء  الشركة  أعمال 

عليهم وتجهيزهم لتقلد المناصب القيادية في الشركة مستقباًل.

إطالق برنامج خدمة الموظف اآللي على نظام )Share Point( والذي سهل 
على الموظفين تقديم طلب الخدمة آليا من الموارد البشرية ومتابعته.

2. التوظيف :  
     تنفيذًا للخطط المعتمدة قامت الشركة في عام 2013م باستقطاب عدد من السعوديين حديثي التخرج 
وقد  العاملة،  القوى  إجمالي  من   )%15( يعادل  بما  بخبرات  موظفين  إلى  اضافة  العمل  رأس  على  كمتدربين 
ما  أي   )%2,5( بمقدار  2013م  عام  إقفال  عند  السعودة  بنسبة  إرتفاع  تحقيق  اهلل  بتوفيق  الشركة  استطاعت 

نسبته )46,5%( مقابل )44%( من إجمالي القوى العاملة لسنة 2012م.
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3. التدريب والتطوير:
     نفذت الشركة العديد من البرامج التدريبية داخل وخارج المملكة بلغ عددها خالل عام 2013م )113( برنامجًا 
تدريبيًا استفاد منه )357( موظفًا، وبلغ إجمالي عدد ساعات التدريب خالل العام 2013م )12030( ساعة تدريبية، 
وذلك حرصا من الشركة على رفع كفاءة موظفيها وصقل مهاراتهم لمواكبة ما يستجد من معرفة في 

سوق العمل األمر الذي سينعكس على مستوى األداء العام لتحقيق األهداف.
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التخطيط واألداء

     ضمن سعيها الحثيث في توظيف معطيات تقنية المعلومات ومستجداتها  لتطوير بيئة العمل وتحسين خدماتها 

في كافة المجاالت, اتخذت أسمنت القصيم خالل عام 2013 عدة مبادرات و مشاريع في هذا المجال مستهدفًة كسب 

من  العديد  تصميم  خالل  من  وذلك  التكلفة,  تقليل  في  االستمرار  مع  أدائها  كفاءة  وزيادة  عمالئها  رضا  من  المزيد 

الطرق  بأنسب  النهائي  للمستفيد  المعلومة  توفير  على  وتعمل  المقّدمة  الخدمة  تحسين  في  تسهم  التي  األنظمة 

وأيسرها وأقلها كلفة.  

سابعًا: تقنية المعلومات

     أسست أسمنت القصيم شركتها التابعة شركة الصناعات األسمنتية للخرسانة الجاهزة ) سيمنتكس ( في مدينة 

بريده، وهي شركة ذات مسؤوليه محدودة، مقرها الرئيس في مدينة بريده ولديها مصنعي خرسانة جاهزه احدهما 

ريال( تمتلك فيها أسمنت القصيم الحصة المسيطرة  بريده والثاني في مدينة حائل، يبلغ رأس مالها )50 مليون  في 

أسمنت  أعمال  في  الرأسي  التوسع  إلى  الشركة  هذه  في  االستثمار  من  القصيم  أسمنت  وتهدف   ،)%99  ( بنســــــبة 

القصـــيم، و رفع استهالك منتجاتها، وذلك من خالل إضافة منتجات جديدة تعتمد على مادة األسمنت لتنمية مواردها.

ثامنًا: الشركات التابعة

التخطيط واألداء
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الحوكمة

اعتمدت  وقد  المصالح،  وأصحاب  المساهمين  لحقوق  حمايًة  الشركات  حوكمة  بالئحة  القصيم  أسمنت  تلتزم       
الجمعية العامة في اجتماعها الثاني والثالثون اطار حوكمة أسمنت القصيم معتمدًا على الئحة حوكمة الشركات، 

وامتدادًا لذلك اعتمد مجلس االدارة جميع السياسات المنبثقة من الئحة حوكمة الشركات، وفيما يلي جدول يوضح 

موقف الشركة من تطبيق الئحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية :

اواًل: الئحة الحوكمة

ُطّبق اإلجــراء
بالكامل

ُطّبق 
جزئيًا

لم 
والتفاصيليطّبق األسباب 

√المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:

المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم 

على المعلومات:
√

المادة الخامسة: حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية 

العامة
√

√المادة السادسة: حقوق التصويت: ) عدا الفقرتين ب  و  د (

بند   على   التصويت  طريقة  أن  للشركة  األساسي  النظام  يبين  هل  ب( 

اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت 

التراكمي .

√
بتطبيق الشركة  تقوم 

آخر. نظام 

من  للمستثمرين  السنوية  التقارير  على  باإلطالع  الشركة  قامت  هل  د( 

غيرهم  عن  بالنيابة  يتصرفون  الذين  االعتبارية  الصفة  ذوي  األشخاص 

التصويت  في  سياساتهم  على  للتعرف  االستثمار-  صناديق  -مثل 

وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في 

المصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم.

القصيم√ اسمنت  على  ينطبق  ال 

√المادة السابعة: حقوق المساهمين في أرباح األسهم:

√المادة الثامنة: السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاح

√المادة التاسعة: اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة:

√المادة العاشرة : الوظائف األساسية لمجلس اإلدارة 

√المادة الحادية عشرة: مسؤوليات مجلس اإلدارة   

√المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس اإلدارة

√المادة الثالثة عشرة: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها

√المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة

√المادة الخامسة عشرة: لجنة الترشيحات والمكافآت

√المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال

√المادة السادسة عشرة: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمال

√المادة السابعة عشرة: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهم

√المادة الثامنة عشرة: تعارض المصالح في مجلس اإلدارة

جدول يوضح موقف الشركة من تطبيق الئحة حوكمة الشركات :

     اعتمد مجلس اإلدارة نتائج دراسة المخاطر من وجهة نظر المراجعة الداخلية في الشركة التي تم دراستها 
سجل  وعمل  المخاطر  وتحديد  مخاطر  سياسة  صياغة  على  الدراسة  نطاق  احتوى  حيث  2010م،  عام  خالل 
للمراجعة  أثرها وعمل خطة عمل استراتيجية  او تقليص  المخاطر  للمخاطر ومقترحات لمعالجة  تفصيلي 
الداخلية لمدة ثالث سنوات معتمدة على المخاطر وأشرفت المراجعة الداخلية على مشروع تقييم وإدارة 
المخاطر تحت اشراف مباشر من لجنة المراجعة، ومن أهم المخاطر التي تواجه الشركة وقد تؤثر سلبًا على 

تحقيق خطط الشركة المستقبلية ما يلي:

ثانيًا: إدارة المخاطر

االنتاجية  الطاقة  بمحدودية  متعلقة  مخاطر   -
فرص  فقد  وبالتالي  المبيعات  نمو  من  يحد  مما 

سوقية.

يتم  والتي  الوقود  بامداد  متعلقة  مخاطر   -
أرامكو  شركة  قبل  من  حصري  بشكل  توفيرها 

السعودية.

من  اساسية  اجزاء  بتقادم  متعلقة  مخاطر   -
الشركة  يعرض  قد  مما  االنتاجية،  الخطوط 

لمشاكل عند حدوث عطل فيها0 

وإنشاء  المنافسين  عدد  بزيادة  متعلقة  مخاطر   -
بزيادة  االخرى  المصانع  وتوسع  جديده  مصانع 

خطوطها االنتاجية 0

التي  الثابتة  األسعار  بسقف  متعلقة  مخاطر   -
وضعتها الجهات الحكومية. 

الشركة  من  الكهرباء  بامداد  متعلقة  مخاطر   -
السعودية للكهرباء0

     يسعى مجلس إدارة الشركة الى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، حيث تقوم 
المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناًء على خطة المراجعة الداخلية السنوية المعتمدة على المخاطر 
التي ُتعتمد وُتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عمليات المراجعة الى تقييم نظام المراقبة 
والضبط الداخلي، ولم تظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون 
الداخلي  والضبط  الرقابة  نظام  في  جوهريًا  ضعفًا  بالشركة  الداخلي  والضبط  الرقابة  وإجراءات  لفاعلية 

للشركة.

ثالثًا: فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة
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اواًل: سياسة توزيع األرباح
سجل  في  المسجلون  المساهمون  يستحقها  أرباحا  الشركة  توزع   )1

المساهمون لدى تداول في نهاية يوم تاريخ األحقية.

المالي  ووضعها  الشركة  أرباح  منها  عدة  عوامل  على  األرباح  توزيع  يعتمد   )2

وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص 

النقدية  والمتطلبات  االستثمار،  إعادة  في  الشركة  واحتياجات  االستثمارية 

في  بما  األخرى،  والنظامية  القانونية  االعتبارات  إلى  باإلضافة  والرأسمالية، 

ذلك أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول 

فيها أو أنها دخلت بها، كما يجوز للشركة أن تأخذ في االعتبار قواعد توزيع 

األرباح المتعارف عليها في الشركات السعودية والشركات العاملة في دول 

الخليج والشركات الدولية العاملة في مجال االسمنت. 

توزيع  للمساهمين  العامة  الجمعية  تقرر  اإلدارة  مجلس  توصية  على  بناء   )3

األرباح على المساهمين ويتم اإلعالن عنه في تداول والصحف المحلية.

المساهمين  على  العامة  الجمعية  أقرتها  التي  األرباح  الشركة  إدارة  توزع    )4

حسب الطريقة المناسبة.

ثانيًا: اجراءات توزيع األرباح
يسر  بكل  لمستحقيها  األرباح  صرف  لضمان  اإلجراءات  ببعض  الشركة  تقوم   )1

وسهولة من أهمها: 

مقدار  عن  المحلية  والصحف  تداول  من  كل  في  للمساهمين  اإلعالن  	•

األحقية  وتاريخ  األرباح  بتوزيع  سيقوم  الذي  البنك  واسم  الموزع،  الربح 

وتاريخ التوزيع.

بيانات  نموذج  تعبئة  بواسطة  بياناتهم  لتحديث  المساهمين  دعوة  	•

المساهم.

عن  المستلمة  غير  أرباحهم  الستالم  دوري  بشكل  المساهمين  تحفيز  	•

موقع  في  األسماء  نشر  إلى  إضافة  تداول  موقع  في  اإلعالن  طريق 

الشركة االلكتروني.

المواعيد  في  البنوك  خالل  من  المساهمين  على  توزيعها  المقرر  األرباح  تصرف   )2

التي يحددها مجلس اإلدارة,

توزع أرباح الشركة الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية حسب اإلجراءات اآلتية:  )3

بالمائة(  من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي  10% )عشرة  يجنب   

بلغ  متى  التجنيب  هذا  وقف  للمساهمين  العامة  للجمعية  ويجوز 

االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

خمسة   %5 تعادل  للمساهمين  أولى  دفعة  ذلك  بعد  الباقي  من  يوزع     

بالمائة من رأس المال المدفوع. فإذا كانت األرباح الباقية أقل من قيمة 

النسبة المذكورة ال يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية,

يخصص 10% )عشرة بالمائة( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة المنصوص    

ال  بما  األساسي  النظام  من   )20( المادة  من  األولى  الفقرة  في  عليها 

يتعارض مع األنظمة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

أو تستعمل  األرباح  المساهمين كحصة من  الباقي بعد ذلك على  يوزع    

أو  المختلفة  الطوارئ  ومواجهة  للشركة  إضافي  احتياطي  لتكوين 

حسبما  وذلك  المساهمين  على  اإلمكان  بقدر  ثابتة  أرباح  توزيع  لكفالة 

تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.

ثالثًا: االرباح الموزعة خالل عام 2013م:
 )540( إجمالي  بمبلغ  2012م،  العام  عن  للسهم  ريال   )6( بتوزيع  الشركة  قامت       

مليون ريال بواقع 60% من رأس المال كما وزعت )2,75( ريااًل للسهم للنصف األول 

لعام 2013م بمبلغ إجمالي بلغ )247,50( مليون ريااًل بواقع  27,50% من رأس المال.
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     طبقًا للمادتين )42( و )43( من النظام األساسي للشركة فإن مجلس اإلدارة يقترح للجمعية العامة توزيع 
األرباح على النحو التالي: 

رابعًا: االرباح المقترح على الجمعية العامة توزيعها

السعوديالبيـــان بالريال  المبلغ 

585,005,146صافي الدخل بعد خصم الزكاة الشرعية

58,500,515يرحل لالحتياطي النظامي %10

526,504,631الرصيد

يخصم توزيع نصف سنوي للمساهمين بواقع 

27,50 % من رأس المال
247,500,000

279,004,631الرصيد

1,800,000يخصم مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

277,204,631الرصيد

136,979,777يضاف أرباح مدورة من العام الماضي

414,184,408الرصيد

يخصم حصة ثانية للمساهمين بواقع 35 % من 
315,000,000رأس المال

99,184,408الرصيد

-يرحل لالحتياطي العام 

99,184,408رصيد يرحل للعام القادم 

     ويسرنا أن نوضح للسادة المساهمين بأنه سيتم بمشيئة اهلل صرف األرباح التي 

طبقًا  المساهمين  لحسابات  المباشر  التحويل  طريق  عن  عليها  الموافقة  يتم 

والصناعة  التجارة  وزارة  تعميم  مع  تماشيًا  تداول  من  للشركة  ترد  التي  للبيانات 

الموافق  1435/05/25هـ  يوم  من  اعتبارًا  1417/8/3هـ  بتاريخ   )3995/981/222( رقم 

الموافق  1435/05/05هـ  يوم  تداول  نهاية  تحديد  تم  بأنه  علما  2014/03/26م 

2014/03/06مـ تاريخًا ألحقية االرباح وهو موعد انعقاد الجمعية العامة.

خامسًا: توصيات مجلس االدارة الى الجمعية العامة السادسة والثالثون

اإلدارة  مجلس  فإن  للشركة  األساسي  النظام  من   )43( و   )42( للمادتين  طبقًا       
وكذلك  2013/12/31م  في  المنتهية  السنة  خالل  الشركة  إنجازات  استعراض  وبعد 

الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر يقترح ما يلي: 

في  المنتهية  المالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  على  الموافقة   .1
2013/12/31م.

األرباح  وحساب  للشركة  الموحدة  العمومية  الميزانية  على  التصديق   .2
والخسائر الموحد للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

ريال   ) الموافقة على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع ما قيمته ) 3,5    .3
للسهم كأرباح عن النصف الثاني من العام بحيث يكون إجمالي التوزيع 
للسنة المالية 2013م بواقع )  6,25  ( رياالت للسهم الواحد بنسبة ) 62,5 %( 
من رأس المال، علمًا أن أحقية األرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين 

بسجالت هيئة السوق المالية )تداول( يوم انعقاد الجمعية.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.   .4

ذوي  واألطراف  القصيم  اسمنت  شركة  بين  البينية  التعامالت  اعتماد   .5
عام  نهاية  حتى  للفترة  التعامل  عقود  واعتماد  2013م  لعام  العالقة 

2014م.

حساب  الى  العام  االحتياطي  حساب  من  ريال  مليون   150 مبلغ  تحويل   .6
األرباح المبقاة.

اإلدارة  مجلس  العضاء  مكافأة  ريال  مبلغ1,800,000  صرف  على  الموافقة   .7
بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م .

من  المرشحين  بين  من  الشركة  حسابات  مراجع  اختيار  على  الموافقة   .8
العام  عن  الموحدة  المالية  القوائم  لمراجعة  المراجعة(  )لجنة  قبل 
المالي 2014م، والربع األول الموحد من عام 2015م، وتحديد أتعابه، علما 
العامة يتضمن تفاصيل عروض  الجمعية  الى  المراجعة  تقرير لجنة  بأن 

أسعار المراجعين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة.
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هاتف: 3977688 016 , جوال: 0557117151
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